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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja  
 
 
 
 
 
 
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 
 - o zmianie ustawy o Radzie Ministrów. 
 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego. 
 
 
 

 (-)   Romuald Ajchler;  (-)   Anna Bańkowska;  (-)   Anita Błochowiak; 
 (-)   Eugeniusz Czykwin;  (-)   Tomasz Garbowski; (-) Witold Gintowt-
Dziewałtowski;  (-)   Tomasz Kamiński;  (-)   Witold Klepacz;  (-)   Jan 
Kochanowski;  (-)   Wacław Martyniuk;  (-)   Jarosław Matwiejuk;  (-)   Krzysztof 
Matyjaszczyk;  (-)   Tadeusz Motowidło;  (-)   Artur Ostrowski;  (-)   Stanisław 
Stec;  (-)   Jerzy Wenderlich;  (-)   Bogusław Wontor;  (-)   Ryszard Zbrzyzny. 



 

 

 

Projekt 

 

 

USTAWA 

z dnia  2009 r. 

o zmianie ustawy o Radzie Ministrów 

 

 

 

Art. 1 

 

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 

199 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) art. 28 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje sekretarza i do pię-

ciu podsekretarzy stanu w Kancelarii.”; 

 

2) dodaje się art. 28 a w brzmieniu: 

„Art. 28a. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tworzy się w szczególno-

ści: 

1) gabinet polityczny Prezesa Rady Ministrów z limitem za-

trudnienia do pięciu osób; 

2) gabinety polityczne Wiceprezesów Rady Ministrów z limi-

tami zatrudnienia do trzech osób.”  

 

3) w art. 37 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia ustala limit stanowisk 

podsekretarzy stanu w każdym z ministerstw, w ilości nie więk-

szej niż pięć stanowisk podsekretarzy stanu i stanowisk równo-

rzędnych każdym z ministerstw, tj. łącznie nie więcej niż pięć-
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dziesiąt stanowisk podsekretarzy stanu i stanowisk równorzęd-

nych razem we wszystkich ministerstwach.” 

 

4) W art. 39 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) gabinet polityczny z limitem zatrudnienia do dwóch osób;”. 

 

Art. 2 

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

 

Przedkładana nowelizacja ma charakter incydentalny i ma też oczywisty związek z kryzy-
sem finansowym i jego skutkami coraz dotkliwiej docierającymi do Polski. Projekt wychodzi 
także naprzeciw oczekiwaniom i apelom premiera rządu RP, który sam identyfikując zaist-
nienie zjawisk kryzysowych w kraju, zainicjował działania zmierzające do ograniczenia wy-
datków budżetowych, a także wskazywał na potrzebę szukania kolejnych możliwych oszczęd-
ności. 

To również mając na uwadze, a także działania zmniejszające zakres obowiązków iż za-
dań obciążających administrację rządową – vide np. przyjęta w grudniu ub. roku ustawa kom-
petencyjna przesuwająca zadania dotychczas administracji rządowej na rzecz jednostek samo-
rządu terytorialnego – posłowie wnioskodawcy proponują przyjęcie rozwiązań, które winny 
być konsekwencją powyższego, a jednocześnie powinny przynieść znaczące oszczędności dla 
budżetu państwa. 

Po pierwsze, proponuje się zdecydowane ograniczenie ilości stanowisk sekretarzy stanu, 
podsekretarzy stanu i stanowisk równorzędnych. Należy zauważyć, że na dzisiejszy stan 89 
etatów, jeszcze w 2005 r. w rządzie kierowanym przez Marka Belkę było to 70 etatów. 

Po drugie, proponuje się definitywne uregulowanie kwestii dotyczącej obsady personalnej 
w gabinetach politycznych premiera, wicepremierów, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.  

Gabinety polityczne w obecnym kształcie stały się przechowalnią dla funkcjonariuszy 
partyjnych, którzy nie dostali się do parlamentu, bądź nie otrzymali oferty objęcia stanowiska 
kierowniczego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ministerstwie, bądź innym urzędzie 
administracji rządowej. 

Zatrudnienia w gabinecie politycznym nie wymaga wypełniania kryteriów kwalifikacyj-
nych – właściwych np. dla członków korpusu służby cywilnej, nie ma cech transparentności i 
nie podlega żadnej weryfikacji publicznej. 

Dotychczasowy stan prawny także nie limituje liczebności każdego z gabinetów politycz-
nych. To mając na uwadze proponuje się, aby stany etatowe gabinetów politycznych wynosiły 
odpowiednio: 

− dla prezesa Rady Ministrów    - 5 osób, 
− dla wicepremiera     - 3 osoby, 
− dla sekretarza stanu i podsekretarza stanu - 2 osoby.  

Wejście w życie proponowanych zmian nie spowoduje żadnych dodatkowych wydatków 
dla budżetu państwa, natomiast wprost przeciwnie może przynieść oszczędności sięgające 
dziesiątków milionów złotych w stosunku rocznym. 



Projekt nie został poddany konsultacjom, o których mowa w art. 34 ust. 3 Regulaminu 
Sejmu RP. 

Przedkładany zakres nowelizacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 



Warszawa, 20 lutego 2009 r. 
BAS-WAL-331/09 
 

Pan Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o 

Radzie Ministrów (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Witold Gintowt-
Dziewałtowski) z prawem Unii Europejskiej 

 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r., 
Nr 23, poz. 398 z późn. zm.) sporządza się następującą opinię: 
 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ma na celu zmianę ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie 

Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.). Zmiany zmierzają do 
ustawowego określenia liczby członków gabinetów politycznych Prezesa Rady 
Ministrów, Wiceprezesów Rady Ministrów i ministrów oraz podsekretarzy stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w ministerstwach.  

Zgodnie z art. 2 projektu, ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane prawem 

Unii Europejskiej. 
 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

Unii Europejskiej 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje zagadnień, o których mowa w 

projekcie. 
 
4. Konkluzje 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów nie jest 

objęty prawem Unii Europejskiej. 
 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 

Michał Królikowski 
 
 
Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, Rada Ministrów 



Warszawa, 20 lutego 2009 r. 
BAS-WAL-332/09 
 

Pan Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o 

Radzie Ministrów (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Witold Gintowt-
Dziewałtowski) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 

Europejskiej 
 

Projekt ma na celu zmianę ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie 
Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.). Zmiany zmierzają do 
ustawowego określenia liczby członków gabinetów politycznych Prezesa Rady 
Ministrów, Wiceprezesów Rady Ministrów i ministrów oraz podsekretarzy stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w ministerstwach. Projekt nie zawiera 
przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.  
 

Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 
 
 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 
Michał Królikowski 

 
 
 
Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, Rada Ministrów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Warszawa, 17 lutego 2009 r.
Poseł na Sejm

Rze czy po sp o litej P olski ej

Witol d GINTOWT - DZIEWAŁTOWSKI
KP Lewica

Pan
Bronisław KoMoRowsKI
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

Na podstawie art. 36 ust. 1a Regulaminu Sejmu RP, wnoszę - w imieniu
wnioskodawcÓw - następuj4ce autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy
o Radzie MinistrÓw, ktÓry został' wniesiony Przez gruPę posłÓw KP Lewica w dniu
12 lutego br.:

1) dodaje się art. 1a w brzmieniu:

1. W dniu wejścia w zycie 
",J;:ł ",,"* 

dotychczasowi podsekretarze
stanu składaj4 dymisję. o przyjęciu dymisji rozstrzyga Prezes Rady
MinistrÓw w ciagu 30 dni licz4c od dnia w zycie niniejszej ustawy.

2. Umowa o Pracę z osob4.zatrudnion4 w dniu wejścia w zycie niniejszej
ustawy na stanowisku doradcy wygasa z rnocy Prawa po upływie ]'4
dni licz4c od dnia jej wejścia w zycie. Doradcy, z ktoryrni w ci4gu
trzech miesięcy po upływie terminu, o ktÓrym mowa w zdaniu
pierwszYfir, zawarta zostanie nowa umowa o Pracę na stanowisku
doradcy nie przysługuje odprawa.,,.

2) * art. 2 wyrazy ,,po upływie 14 dni od dnia ogł'oszenia,, ofrzymuj4 brzmienie
t, po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,,.

Uzasadnienie

Pierwsza autopoprawka zawiera przepis przejściowy/ ktÓry okreŚla
jednoznacznie sytuację Prawn4 osÓb, ktÓrych doĘczy a doĘchczas zatrudnionych
na stanowiskach podsekretatzy stanu i doradcÓw w gabinetach politycznych w
Kancelarii Rady MinistrÓw oraz we właściwych urzędach administracji rz4dowej.

Druga autopoprawka powoduje wydłu zenie vacatio legis, co powinno ułatwić
wProwadzenie przepisÓw nowelizuj4cych w zycie.



Warszawa, 8 kwietnia 2009 r. 
BAS-WAL-750/09 

Pan Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o 

Radzie Ministrów, w wersji uwzględniającej autopoprawkę (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski) z prawem Unii 

Europejskiej 
 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2009 r., 
Nr 5, poz. 47) sporządza się następującą opinię: 
 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ma na celu zmianę ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie 

Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.). Zmiany zmierzają do 
ustawowego określenia liczby członków gabinetów politycznych Prezesa Rady 
Ministrów, Wiceprezesów Rady Ministrów i ministrów oraz podsekretarzy stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w ministerstwach. Projekt zawiera 
przepisy przejściowe.  

Zgodnie z art. 2 projektu, ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane prawem 

Unii Europejskiej. 
 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

Unii Europejskiej 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje zagadnień, o których mowa w 

projekcie. 
 
4. Konkluzje 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów, w 

wersji uwzględniającej autopoprawkę, nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 

Michał Królikowski 
 



Warszawa, 8 kwietnia 2009 r. 
BAS-WAL-751/09 
 

Pan Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o 

Radzie Ministrów, w wersji uwzględniającej autopoprawkę (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski) jest projektem 

ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 
 

Projekt ma na celu zmianę ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie 
Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.). Zmiany zmierzają do 
ustawowego określenia liczby członków gabinetów politycznych Prezesa Rady 
Ministrów, Wiceprezesów Rady Ministrów i ministrów oraz podsekretarzy stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w ministerstwach. Projekt nie zawiera 
przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.  
 

Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 
 
 
Opracował: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 
Michał Królikowski 

 
 
 
Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, Rada Ministrów 
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